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Puheenjohtajan
pöydältä…
Perinnetyön tulevaisuus
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n oma toiminta päättyy, kun veteraanijäsenet
poistuvat. Tehdyn arvion mukaan tämä tapahtuisi v. 2021. Hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnan lopetus ja siirto VIP-Sastamalalle tapahtuu
seuraavana vuonna kun veteraanien luku jää alle 10. VIP.Sastamala (Vapaussotien ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys ry, Sastamala) tulee siten jatkossa
hoitamaan koko Sastamalan alueen sotien perinnetyön.

Nyt toimintamme jatkuu!
Olemme saaneet nauttia jo runsain joukoin yhteisistä tilaisuuksistamme niin
Pärnussa, kesäjuhlassa ja Rudolfin Keitaalla. Tätä kirjoittaessani edessä on
vielä kesätapahtuma Kiikan Kiimajärvellä 15.8., uutispuurojuhla 25.9., oma
kirkkopyhä 6.11. kirkko+srk-talo ja vielä marraskuussa pikkujoulu.
Ensi vuosi 2017 on Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Silloin varmaan järjestetään monia juhlavia tapahtumia.
Jumala Siunatkoon syksyn toimintaamme ja kaikkia jäseniämme!
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PERUSTUS KESTÄÄ
”Perustus on jo laskettu, ja se on
Jeesus Kristus.
Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.”
1.Kor.3:11
Elokuun alussa juhlittiin 500-vuotiasta
Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoa. Meillä oli
hienot juhlat, kirkon historian arvoiset.
Emme kokoontuneet palvomaan kirkkorakennusta ja sitä rakentaneita ihmisiä,
vaan Kirkon Herraa. Mutta samalla muistamme, että kirkkoja ja niiden rakentajia

tarvitaan. Jumala tarvitsee, ja me ihmiset
samoin. Kiitämme ja kunnioitamme heitä
pitkässä sukupolvien ketjussa.
Jumala tarvitsee oikeastaan kaikkea
tässä maailmassa. Kaikki on hänen ja voi
palvella häntä, mutta myös jättää sen tekemättä. Jeesuksen piti syntyä ihmiseksi.
Jumala ei voinut auttaa meitä vain iankaikkisuudesta ja taivaan kunniasta, ulkopuolelta. Hän tuli ihmiseksi. Se on joulun
koskaan tyhjentymätön sanoma. Enkelit
ja kerubit eivät riitä Hänen sanansa saattajiksi ja työnsä täyttäjiksi, tarvitaan ihminen Nasaretin Jeesus.
Jumala ei puhu pilvissä ja tuulissa, vaan
Hän tarvitsee kirkkoja ja rukoushuoneita,
ihmisen tekemää koontumispaikkaa, ja
Hän tarvitsee ihmisen puheen ja työn.
Vaikka kirkot tyhjenevät, ne eivät koskaan tule tarpeettomiksi. ”Missä kaksi tai
kolme on koolla minun nimessäni, siellä
minä olen heidän keskellänsä” ja ”Minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle”, sanoo Jeesus. Meitä varten on
kirjoitettu Raamattu, pelastuksen sanat
ihmisten kielellä.
Varmaakin sodan keskellä kysyttiin
kuten yhä maailman hädän keskellä kysytään, missä on Jumala ja Hänen voimansa, miksi tämä ei lopu, jos Hän on kaikkivaltias. Jumala voisi vaikka heti lopettaa
sodat ja muun pahan, mutta tässä maailmassa ja ajassa se on meidän ihmisten
tehtävä. Se tapahtuu vain Jumalan tahtoa
täyttämällä. Jumala kyllä näyttää kerran
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voimansa ja tekee lopun pahuudesta ja
sen ytimestä, nyt on meidän vuoromme.
Siihen taisteluun meidät kaikki on kutsuttu. Ja ihminen voi, hän voi tarvittaessa
paljonkin, kuten te sotiemme veteraanit
ja muut sota-ajan eläneet tiedätte. Sisu on
meille suomalaisille Jumalan antama voima toimia. Ihmisten maailmassa tarvitaan
paljon hyviä tekoja. Emme saa antautua
itsekkyydelle.
Mutta sitten on yksi asia, missä me
emme voi mitään ja mihin parhainkaan
työ ei auta: me emme voi pelastaa sieluamme. Me olemme syntisä ja kadotuksen ansainneita, parhainkin meistä. Synti
asuu meissä. Me voimme kyllä parannella
itseämme ja pitääkin, mutta synnin juurta

itsestämme emme saa pois. Me tarvitsemme Auttajaa.
Onneksi meidän ei tarvitse pelastaa
itseämme, meidät pelastetaan uuteen
elämään ja taivaskotiin, jumalattomin ja
syntisinkin. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, joka uskoo eli pistää kaiken
toivonsa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen voittoon. Siinä Jumala pelasti
koko maailman, sinutkin, ystäväni. Miten
sen osaisin kirjoittaa niin, että uskaltaisit
siihen tarttua! Kaikki on valmista, lepää
Kristuksessa. Hyvin meidän käy!
Siunauksen suojaan!
Osmo Ojansivu

Tapahtumakalenteri 2016
22.9.
25.9.
6.11.
17.11.
6.12.
24.12.

Piirin neuvottelupäivä srk.talo
Uutispuuro juhla srk.talo
Yhdistyksen kirkkopyhä
Pikkujoulu
Itsenäisyyspäivä
Kunniavartio sankarihaudalla

Erkki Aaltosen yleisöluento
maanantaina 7.11.2016 klo 19.00 Sastamalan Seudun Museossa.

Luennon aihe: LENTÄJÄT SODASSA.
Paikalla on myös ilmavoimien asiantuntija, jolle voi tehdä kysymyksiä.
Lukiolaisille luento Vammalan Rykmentin (JR36) sodasta klo 18.00.
Sotaveteraanit ja kotirintama on tervetullut keskustelemaan lukiolaisten kanssa.
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SASTAMALAN SOTAVETERAANIEN VUOSIKOKOUS
SEURAKUNTATALOLLA 17.2.2016

LAURI KOSKEN 21. VUOSI
PUHEENJOHTAJANA ALKOI
Lauri Koski, 92, valittiin yksimielisesti
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajaksi. Hänen puheenjohtajakautensa alkoi
1996. Yhdistyksen puheenjohtajina ovat
toimineet Viljo Kosonen 1966-1969, Heikki Ylinen 1970-1995 ja Lauri Koski 1996-.

kunniakilven. Suomen Sotaveteraaniliitto
ry:n myöntämän sotaveteraanien kultaisen
ansioristin sai yhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Maaranen. Ansioristin saivat
Terttu Kaukainen, Eeva-Liisa Niinikoski,
Erkki Aaltonen ja Otto Ojansivu.

Ennen ansiomerkkien jakoa kokousväki kunnioitti hetken hiljaisuudella vuoden
2015 aikana poisnukkuneita yhdistyksen
jäseniä. Puheenjohtaja Koski sekä kunniajäsen Matti Niemi jakoivat huomionosoituksia. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttu Aino Sandholm sai kunniakirjan ja

Hallitukseen valittiin erovuorossa olleet jäsenet uudelleen. Hallitus vuonna
2016 on: Pj Lauri Koski, vpj Pekka Maaranen, siht. Hannu Toivonen, Erkki Aaltonen, Markku Esko, Pekka Koski, Matti
Niemi, Osmo Ojansivu, Olavi Palomäki,
Paavo Sandholm, Tauno Virtanen. Toi-
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minnantarkastajina jatkavat Seppo Kallio
ja Timo Rantanen ja heidän varahenkilöinään Olli Simola ja Otto Ojansivu.
Toimintavuosi 2015 oli yhdistyksen 49.
toimintakausi. Kannattajajäsenten osallistuminen toimintaan on yhä tärkeämpää
ja vastuu perinteen jatkumisesta on vähitellen siirtymässä VIP Sastamalalle.
Kaikessa toiminnassa on pyritty tukemaan veteraanien henkisen ja fyysisen
kunnon ylläpitoa. Yhtenä konkreettisena
toimena eläkkeellä oleva diakoni Olavi
Palomäki vierailee vuosittain jokaisen
tunnuksen omaavan veteraanin luona.
Virkistystä tarjotaan monipuolisella ohjelmalla ja tapaamisilla kuten retkillä, juhlilla, tapahtumilla, kunto- ja allasvoimistelulla ja seurakunnallisilla tilaisuuksilla.
Jälleen kesäkuun alussa järjestetään 19.
kerran kuntoutusviikko Pärnussa, Tervis
-kuntoutushotellissa. Retken johtajana
toimii Pekka Maaranen.

Lauri Koski ja Matti Niemi luovuttamassa ansioristejä, vuorossa Aino Sandholm.

Vuosikokouksessa puhetta johti ammattimaisesti Matti Soini. Hän kiitti
kokousväkeä hyvistä puheenvuoroista
ja hyvästä valmistelusta. Kokouksessa
vahvistettiin myös tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille,
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

17.2.2016 ansioristein palkitut vasemmalta Otto Ojansivu, Erkki Aaltonen, Aino Sandholm, Pekka
Maaranen ja Eeva-Liisa Niinikoski. Kuvassa mukana Paavo Sandholm ja Lauri koski.
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Hartaus 3. 2. 2016
veteraanien
kahvitilaisuudessa
Ajan kuluessa ja vuosien kartuttua kohti
vanhuutta joudumme vaihe vaiheelta yhä
uusien ilmiöiden eteen omassa elämässämme. Elämänpiirimme kaventuu monella tavalla Eläkkeelle siirtyminen vie
meidät tietynlaiselle sivuraiteelle, jossa
osanottomme esimerkiksi yhteiskunnalliseen toimintaan rajoittuu useimmiten kannanottoihin ikäistemme piirissä. Ja hyvä
niin. Yhteen kokoontumisilla on erityisen
tärkeä arvo juuri vanhetessa. Liikkuminen
yleensä ja osallistuminen toisten seuraan
virkistää sekä mieltä että kehoa.
Samalla joutuu kuitenkin huomaamaan,
miten erinäiset taidot, kroppa ja liikehdintä muuttuu. Entistä varovaisempi joutuu
olemaan askeltaessaan, erityisesti talven
liukkailla keleillä. Sen lisäksi voi joutua
huomaamaan, miten kynnys ja matto voi
kotona sisätiloissa sekin olla kummallisesti
aikaisempaa korkeampi ja ”tartuttavampi”. Unohduksia sattuu silloin tällöin kummallisella tavalla: mennessään hakemaan
jotakuta esinettä voi unohtaa matkalla, mitä
oli menossa hakemaan, kun sattuu joku
mielenkiintoinen kohde välillä silmään. Lisäksi aistit heikkenevät, kuulo ja näkö ennen muuta. Uusien asioiden mieleen painaminen ei käy enää yhtä helposti kuin ennen.
Todetessaan vanhuuden mukanaan
tuomia rajoituksia elämässään emeritusarkkipiispa John Vikström mainitsi eräässä radiohartaudessa, kuinka hänellä on
näkökyky toisesta silmästä huomattavasti
heikentynyt. Mutta sen jälkeen hän totesi,
8

että on hyvin kiitollinen siitä, että toinen
silmä on paremmassa kunnossa, ja se on
suuri lahja.
Tästä havainnosta avautuukin uusi näköala elämäämme. Tiettyjen kykyjen ja
toimintojen heikentyminen ja loppuminen on totta, mutta tästä tilanteesta voi
olla seurauksena uudenlainen pelkistäminen. On mahdollista irtautua turhasta tavarasta, ennakkoluuloista ja ihmisistäkin,
jotka kuormittavat elämää. On mahdollista ilmaista mielipiteensä vapaammin,
kun ei enää tarvitse ottaa huomioon sitä
tai tätä sanoessaan mielipiteensä. Saa astua uudenlaiseen vapauteen.
Yhä selkeämmäksi tulee elämässämme
myös, miten täydellisesti olemme Jumalan varassa kaikissa asioissamme. Uskon
asenne on yhä enemmän samaa kuin hengittäminen: saamme tehdä kaiken elämässämme Hänen varassaan. Hänen varaansa saamme myös hiljaisina hetkinämme
sulkea nuoremman polven, ne ihmiset,
joiden nimeltä muistaminen tulee yhä
tärkeämmäksi.
Tämän elämänarvojen pelkistämisen
voi ilmaista silläkin tavoin kuin Raamattu
sen meille Filippiläiskirjeessä ilmaisee:
”Veljet, en katso vielä päässeeni päämäärään asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen
mielestäni sen mikä on takana päin ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti päämäärää” 3:13-14.
Jorma Bäckman

Etelä-Satakunnan miesten marssi
Kirjoittanut: Leino Allinniemi
Säveltänyt: Ilmari Wikki
Miten kertoja monta jo lähdetty lie
Satakunnasta taistojen teille.
Tuhat tuiskua kertoa voisi se tie,
joka Taipale-Kannaksen vierille vie.
Tämä taival on tuttua meille.
Kotipientaret jäi, sotatorvet kun soi;
itä iskua taas oli vailla.
Pian tanner jo urhojen hurmetta joi.
Mies miekalla uusinta Suomea loi.
Ja me iskimme taattojen lailla.
Pajarissa kun bunkkerit murskattiin,
Ala-Kokkolan vuotteli vuoro.
Ohi Kilpolan kenttien kamppailtiin,
ja kun iskimme Hiitolan esteisiin,
samaa voittoa soi sodan kuoro.

SUMMAN ILTA

Osa oommehan marsalkan armeijaa,
monen kunnian kentällä luotu.
Veri meidän on kastanut Karjalaa.
Idän villien viimojen vainoamaa
myös meidän on suojella suotu.
Näen joukkomme harmajan,
harventuneen,
monen aukeni sankarin hauta.
Sinun, veljeni, kentälle kalventuneen,
Sinun muistokses’ hiljaisen kunnian teen.
Pyhä, kirkas on kalpasi rauta.
Siniristimme hulmussa vainoa päin,
teräs tahdossa, tarkkana jousi,
yhä astumme, tarvis jos astua näin.
Valat vanku ei aikojen synkeimpäin.
– Suur’ päivä jo Suomelle nousi.
Lähde: Tyrvään Sanomat vuodelta 1942

Kirj. Eino Koivisto

Viel’, veljeni, muistan päivät
kun Summassa taisteltiin.
Monet toverit sinne jäivät,
jotk’ taisteli uuvuksiin.
Moni verellään hanget punas’
valan täyttäen soturin. –
Sun, veljeni, sankarikuvas’
on minulle kallehin.

Me syöksyimme rinta rinnan
konepistoolit räiskyen
– vaikk’ maksoi se kalliin hinnan
– taas asemat vallaten.
Oli jälleen voitto meillä
ja hyökkäys torjuttiin.
Mutt’ naapuri vaikeni – heillä
nous’ tappiot tuhansiin.

Oli ilta Summassa silloin –
taas hyökkäys torjuttiin
ja jäyhinä, taisteluinnoin
yhä jäimme me asemiin.
Taas ampui tykistö tultaan,
taas vapisi ilma ja maa.
Me peityimme savuun
ja multaan
vain muistaen – Jumalaa.

Oli ilta Summassa silloin,
taas hyökkäys torjuttiin
ja jäyhinä, taisteluinnoin
yhä jäimme me asemiin.
Kun auringon kehrä laski,
sinä saavutit matkan pään.
Sen hetken mä aina muistan
ja sammuvan silmäs nään.

Oli tapeltu aamusta iltaan
– yhä muistan veljeni sen –
kun ryntäsit juoksuhautaan
konepistoolin tempaisten.
Tuhat vaaraa yllä ja alla,
sä ryntäsit eespäin vain.
– Monet kaatui kunnialla
sinä päivänä rinnallain.

Et lausunut enää sanaa,
mä puristin kättäs vain . –
Mutt’ valasi: ”kansa vapaa”
soi yhä sielussain.
Niin monelta sankareista
tie käynyt on kunniaan.
– On Summan kentillä ilta
ja pimeys kattaa maan.

Markku Esko luki kahvitilaisuudessa tekstit: Summan ilta ja Etelä-Satakunnan miesten marssi.
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13.3.2016 juhlan avaus
LAURI KOSKI
Tervetuloa kaikki tähän juhlaamme. Me
muistelemme nyt kahta eri tapahtumaa.
Ensiksi Suomen itsenäisyyden varmistanut talvisota päättyi juuri tänään 13.3.
76 vuotta sitten. Yhdistyksemme on näitä
muistotilaisuuksia järjestänyt vuosittain
alkaen vuodesta 1970. (46 vuotta)
Toinen juhlamme aihe on Sastamalan
Sotaveteraanit ry:n toimiminen 50 vuotta.
Perustamispäivä oli 21.2.1966. Sotaveteraanit olivat perustaneet jo sota-aikana
aseveliyhdistyksiä, kuten sotainvaliditkin, jotka saivat juhlia tänä vuonna jo
75-vuotista toimintaa.
Sodan voittajaksi julistautuneella vihollisellamme oli ajatus jollain tekosyyllä
valloittaa Suomi vielä rauhanteonkin jälkeen. Tämän takia valvontakomisio määräsi suurimman osan armeijaamme kotiutettavaksi ja mm. kaiken isänmaallisen
sotaveteraanitoiminnan lopetettavaksi,
kuten myös suojeluskunta ja lottajärjestöt. Siksi sodan jälkeiset vaaran vuodet
olivat todellisia. Uhka poistui, kun Suomi
pystyi täyttämään kaikki rauhanteossa sovitut raskaat ehdot.
Sotaveteraanit ja heidän työnsä ei saanut yli 20 vuoden aikana näkyä missään.
He olivat poliittisesti ja kaikessa tiedonvälityksessä unohdettuja. Sotaveteraanit
kestivät tyynesti tämänkin ajan. Yhteys
säilyi kavereiden kanssa ja heikompia autettiin tekemällä paljon talkootyötä. Isänmaallinen henki säilyi – siitä oli merkkinä
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mm. asekätkentä pahimman varalta. Vasta 60-luvulla ilmapiiri oli niin vapautunut
ja uhka poistunut, että saatiin taas perustaa lain mukaista yhdistystoimintaa. Veteraanien kunnia myös vähitellen palautui
oman toiminnan ansiosta. Valtiovalta antoi vuonna 1986 tunnustuksena rintamapalveluksessa olleille miehille ja naisille
rinnassa kannettavan metallisen tammenlehvämerkin sekä julisti 1986 myös kansalliseksi veteraanipäiväksi 27.4. jolloin
Lapin sota päättyi vuonna 1945. Samoin
vasta 1900-luvun lopulla alkoi veteraanien ilmainen laitoskuntoutus eli yli 50
vuotta sodan jälkeen.
Omassa yhdistyksessä on ollut yli 600
veteraania, nyt enää 42 miestä ja 20 naista, yhteensä 62. Kannatusjäsenemme (yli
500) ovat ottaneet jo vastuun runsaasta
toiminnastamme, josta jäsenviestimme
ja nyt julkaistu kuvahistoriamme kertoo.
Olemme erittäin kiitollisia heille sekä
Sastamalan kaupungille, seurakunnalle ja
liikelaitoksille kaikesta tuesta jota olemme toimintamme aikana saaneet.
Olemme pyrkineet tukemaan iäkkäiden
jäsentemme kotona asumista virkistävillä
tilaisuuksilla ja kuntoutuksen järjestelyllä
sekä kotikäynneillä.
Seuraavan viiden vuoden aikana veteraanipolvemme lähes poistuu, jonka jälkeen jatkuu veteraanien perinnetyö. Mitä
se on? Viime jäsenviestissämme olen todennut, että aineellinen omaisuus on ku-

lutustavaraa, joka poistuu, joten jäljelle
jää siis yhteiset elämänarvot, jotka ovat
pääosin henkistä perintöä. Olisivatko ne
vielä tunnuksemme ”Koti, Uskonto ja
Isänmaa” sekä kaveria ei jätetä mukaisia,
sellaisia kestäviä arvoja, jotka auttaisivat
nuorempia sukupolvia kestämään nykyiset ja tulevat vaikeudet.

Toimintamme jatkuu ja tieto siitä kulkee jäsenviestimme mukana ja isänmaalliset ja kristilliset arvot pidetään edelleen
kunniassa.
Veljiä ei vieläkään jätetä! Kiitos siitä
teille kaikille.

Juhlapuhe SASTAMALAN
SOTAVETERAANIEN
50-VUOTISJUHLASSA 13.03.16
MATTI NIEMI
Kunnioitetut lotat ja sotaveteraanit
Hyvä juhlayleisö
Tämä 50-vuotisjuhlamme on samalla talvisodan päättymisen vuosijuhla. Tuttujen
tapaaminen yhteisen maanpuolustusharrastuksemme parissa merkitsee meille
katkosta arkipäivän rutiineihin ja saa mielemme herkistymään ja tuntemaan, että
olemme tärkeällä isänmaan asialla.
Minulla on kunnia pitää puhe tässä arvokkaassa juhlassa.
Järjestömme on perustettu 1966. Sodankäyneillä oli kovien rintamakokemusten jälkeen tarve yhteisiin kokoontumisiin. Epävirallisia tapaamisia olikin aika
lailla. Meidän on syytä olla kiitollisia
niille veteraaneille, jotka niissä poliittisissa olosuhteissa, tosin vasta parikymmentä vuotta sodan päättymisen jälkeen,

rohkenivat perustaa maassamme aseveliyhdistyksiä. Iso veli valvoi kaikkea,
mikä vähänkin liittyi isänmaallisuuteen
ja maanpuolustushengen ylläpitämiseen.
Historiasta olemme voineet lukea, että
vielä 70-luvun alussa elimme todellisia
vaaran vuosia. Kaikkineen YYA-aika toi
julkisuuteen Suomen sota-ajan politiikkaa ja veteraaneja halventavan pilkan.
Suomalaiset ovat aina kuitenkin kunnioittaneet sankarivainajiaan. Vaaran
vuosikymmenienkin aikana pidettiin sankarihaudat kauniina ja hyvässä kunnossa.
Isänmaan suurina juhlapäivinä kokoonnutaan hautakumpujen äärelle liikuttuneina muistamaan taistelumme uhreja.
Veteraaniemme keski-ikä on 95 vuotta
ja nuorimmatkin heistä jo 89-vuotiaita.
Tämä väistämätön realiteetti on asettanut
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meidät nuoremmat vaativien tehtävien
eteen eli perinnetyöhön panostamiseen.
Olen usein lueskellut matrikkelia, johon
on koottu talvisodassa kaatuneet reservin
upseerit. Heidän osoittamansa uhrimieli
on ihailtavaa. Eräs joukkueen johtaja kirjoittaa kotiin. ”Olemme tänään tuhonneet
vihollisen tukikohdan. On hienoa johtaa
tätä joukkoa. Kaikki tekevät nurkumatta
tehtävänsä. Rakkaat vanhempani, älkää
minua surko, jos kaadun. Kunhan vain
Suomi säästyis.”
Samanlaista uhrimieltä osoittivat ne
veljeskansamme Unkarin jäsenet, jotka
1956 nousivat kommunistikomentoa vastaan. Paljon myöhemmin on tullut julkisuuteen, minkälaisia kauheuksia siellä on
tapahtunut silloin. Ihmisiä kuoli ainakin
25.000 henkeä eli yhtä paljon kuin koko
Suomen talvisodassa. 15–16-vuotiaita
kapinaan osallistuneita on pidetty vankiloissa kunnes ovat täyttäneet 18 vuotta,
minkä jälkeen heidät on ammuttu.
Ei ole epäilystäkään, etteikö Suomessa olisi yritetty jotakin samanlaista, jos
olisimme joutuneet Unkarin malliseen
järjestelmään. Tässä katsannossa sotaveteraaniemme sotaponnistuksille on annettava yhä suurempi arvo.
Kuulun siihen ikäluokkaan, joka on elänyt sodan aikaa, mutten en ole osallistunut sotaan eli -35 syntynyt. Kokemuksia
on kuitenkin tarpeeksi asti Vammalasta ja
Tyrväästä tuolta ajalta. Isäni lähti yrityksemme miesten kanssa talvisotaan. Tuli
kova tammi-helmikuun pakkanen. Kirjeessä äidilleni tuli miestemme osoitteita
rintamalle: ”Lähetä kiireesti villapaitoja
ja sukkia. Pojat palelevat. Tosin kyllä me
täällä pärjäämme, mutta miten venäläiset,
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kun heidän puoleltaan on talot poltettu
ja varusteet surkeita. Pakkasta on 32 astetta. Oikeastaan saisi olla enemmänkin,
jotta jäätyisivät. Sinne on varmaan tullut
jo pakolaisia. Anna heille leipää ja lämpimät huoneet. He ovat menettäneet kaiken.
Muutoinkin yritä auttaa perheitä, jotka
ovat avun tarpeessa.”
Minä pikkupoika kaipailin sotaan vietyä nimikkohevostani.
Pakolaisia tosiaan tuli. Siihen aikaan ei
käytetty evakko-nimitystä. Pommitusten
pelossa junat purettiin öisin. Ensi alkuun
heidät majoitettiin lähitaloihin ja seuraavina päivinä kauemmaksi muihin kyliin. Minua pari vuotta vanhemman sisareni Eevan
kertoman mukaan elämä oli jännittävää,
kun joka aamu oli uudet leikkikaverit.
Kesällä -40 kotitaloni Mottisen puutarhassa otetussa valokuvassa on vieraita
Pyhäjärveltä, Uudelta kirkolta, Terijoelta
sekä Kanneljärveltä. Kanneljärveltä oli
viehättävä Walldenin mummo, joka meillä useasti kehui kotipitäjänsä kauneutta
ja joka meillä sitten jonkun ajan kuluttua
kuolikin. Vuosia myöhemmin NeuvostoKarjalassa matkaillessani opas ilmoitti meille: jos seuraavassa risteyksessä
käännymme oikealle, pääsemme Kanneljärvelle. Mummon muistaen pyyntöni
mukaan poikkesimme Kanneljärvelle. Ei
ollut pitäjän kauneudesta paljon jäljellä.
Rappeutuneita rakennuksia paljon, kirkon katto osittain pudonnut, ikkuna-aukot
ammottivat tyhjyyttään ja kuuleman mukaan siellä käyskentelivät lehmät.
Eipä aikaakaan: alkoi jatkosota. Suomi
halusi menetyksensä takaisin. Syksyllä
-41 Karjala oli jälleen meidän ja Karjalan
kansa riemun vallassa. Päästään taas ta-

kaisin kotiin. Niinpä he lähtöluvan saatuaan ottivat hevosensa tallistamme ja pari
lehmäänsä navetastamme ja lähtivät paluumatkalle. Innostuneesti alkoivat korjata naapurin jättämiä rakennuksia ja rakentamaan uusia. Kutsuivat meitä jo kylään
käymään. Tyhjiksi jääneisiin huoneisiimme tuli inkeriläinen Hutterin perhe vailla
isää, joka ilmeisesti oli neuvostolaisten
toimesta ammuttu. Loppuihin huoneisiin
tuli asumaan Vammalan perustetun sotatalousesikunnan yhden osaston virkamiehet, joille lotat äitini heidän muassaan
laittoivat ruokaa Lousajaan pystytetyssä
parakissa.
Isäni Aarno Niemi oli alun alkaen palvellut tykistössä Tyrvään Pstossa eli 2/
KTR12:ssa. Koska oli -07 syntynyt, hänet
ja monet muut oli tarkoitus kotiuttaa hyökkäysvaiheen -41 jälkeen. Koska ilmeisesti
epäiltiin Saksan menestystä idässä, heitä
ei kotiutettu, vaan heidät siirrettiin Turussa 15.6.41 perustettuun Kev. Psto 14:een,
isäni sen esikuntaan. Samanaikaisesti ko.
pstoon tuli nuoria tyrvääläisiä. Turussa
innostus nuorten poikien sotaan lähtöön
oli ollut kova. Olivat valehdelleet ikänsä
ja päässeet joukkoihin mukaan. Tilanteen
selvittyä pojat palautettiin kotiin.
Helsinkiä pommitettiin rajusti 10 pv.
väliajoin 6.2., 16.2 ja 26.2.44, mikä näkyi
Vammalaan asti. Kun ei taivuttu rauhaan.
Helsinkiläisiä lähetettiin pommituksia
pakoon maaseudulle. Kallialan kansakoulussa samassa pulpetissa istui Helsingistä
tullut Tuula-tyttönen vieressäni.
09.06.44 Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Kannaksella, mutta se
saatiin torjutuksi Tali-Ihantalassa ja

Äyräpää-Vuosalmella, kylläkin suurin
tappioin. Tosin NL:n tappiot olivat monikymmenkertaiset. Kirjeestä saatoimme
lukea, että pstomme oli ampunut Äyräpäässä yhtenä yönä yli 2000 laukausta.
mikä on huikea määrä. Vihollinen rauhoittui kovan rähinän jälkeen. Kun veljiä
kaatui ja haavoittui viereltä, tuli varmaan
koti ja perhe mieleen. Samaisessa kirjeessä isäni sanoo: sano siellä kaikille, että
lähettävät kirjeitä, pojat kovasti odottavat. Yhteys kotiin oli silloin ensiarvoisen
tärkeä.
Aselevon tultua syksyllä -44 joukkoja
ei heti suinkaan kotiutettu, koska ei ollut
tietoa NL:n käyttäytymisestä. Oli vaara tapahtua kuin Romaniassa eli joukot
lähetettiin siellä kotiin, ja NL miehitti
koko maan.
Kevpsto 14 majoittui Rautjärvelle mm.
Juho Lempiäisen taloon, josta meillä
on useita valokuvia talosta ja perheestä.
Miehet määrättiin sadonkorjuutöihin mm.
perunannostoon. Isäni joutui organisoimaan työnjaon. Hän myös kehui kovasti
isäntäväen vieraanvaraisuutta. Osaisipa
tyrvääläisetkin olla yhtä hienoja. Talossa
oli kaksi tytärtä: Sirkka ja Meeri. Päätimme vaimoni Sirkan kanssa tutkia, löytyisivätkö tyttäret vielä. Ajoimme lomamatkalla Rautjärvelle. Lempiäisen talo oli
tyhjillään, mutta Sirkka löytyi vanhainkodista, kiitos Marja Koukun.
Sodat päättyivät. Karjala menetettiin,
sotakorvauksia jouduttiin maksamaan
vaikka NL oli se, joka koko revohkan oli
hyökkäyksellään aloittanut 1939. Milloinkahan maailman valtapolitiikassa on
oikeudenmukaisuus ollut päällimmäise13

nä. Ei kai koskaan. Karjalaiset löysivät
paikkansa supistuneessa ja köyhtyneessä isänmaassa. Kaikki ryhtyivät töihin
ja Suomi alkoi nousta. Karjalasta oleva Harjun perhe, jonka kotipaikkaa en
muista, osti maatilan Kymijokilaaksosta.
Muutettuaan sinne emäntä kirjoitti äidilleni: ”Teillä on siellä Tyrväällä hyvää
perunalajiketta. Voisitko lähettää meille
muutaman säkillisen siemeneksi.” Näin
tehtiin.
Iän karttuessa meistä useimmat ryhtyvät tarkastelemaan, mitä selkämme takana ennen on ollut. Niinpä useita vuosia
sotiemme jälkeen kotitalomme pihaan useimmiten kesäisin- on ilmestynyt äkkiä
katsoen outoja ihmisiä, jotka sitten ovat
osoittautuneet meillä sota-aikana asuneiksi karjalaisiksi. Niinpä yhtenä päivänä tuli terijokelainen Lauri, joka oli mennyt kotivävyksi ranualaiselle maatilalle
ja Erkki Uudeltakirkolta, joka oli luonut
elämänuransa Amerikassa menestyen
siellä yrittäjänä. Kuitenkin oli muuttanut
eläkepäiville kotimaahansa. Sanoi päättäneensä joskus vielä poiketa Mottisella
ja kiittää hyvästä huolenpidosta. Sanoipa
nuorentuneensa käynnin jälkeen kymmenen vuotta. Liikuttuneina he ovat näyttäneet sänkynsä paikkoja huoneistamme.
Pitkän jatkosodan aikana isäni järjesteli tykkimiesten monia työasioita kotona,
mikä jatkui rauhan tultua Vammalassa.
Sodasta kotiutuneet kokoontuivat yrityksemme konttorissa. Useaan kertaan käytiin
läpi esim. Äyräpää-Vuosalmen taistelut,
joissa kaatui 2600 suomalaista. Ensimmäisiä veteraanitöitäni jo 10-11-vuotiaana olivat isän sotakavereitten laina- ym.
hakemusten kirjoittaminen puhtaaksi kir14

joituskoneella. Tarvittaessa hän kirjoitti
nimensä alle lainan vakuudeksi.
Selvisimme sodasta. Mutta emme olisi
selvinneet ilman lottien, äitien ja emäntien työtä ja tukea rintamalla ja kotona.
Huolehtivat töistä pelloilla syksyin keväin ja navetoissa. Taloissa saatettiin
leipoa armeijalle leipää satoja kiloja
päivässä. Joissakin taloissa uunit paloivat rikki liian kovasta käytöstä. Koneitakin piti osata käyttää. Eräässä kirjeessä
isäni neuvoo, miten tehdään Teijolaisen
puimakoneen puintivälin säätö. Tähkäpäitä kerättiin pelloilta, perunannostoväkeä riitti eikä marjametsään tarvittu
Kaukoidän ihmisiä.
Ennen pitkää asevelitapaamiset saivat
järjestyneempiä muotoja. Tyrvään patteriston aseveljet eli 2/KTR12 kokoontuivat Vammalassa ja KevPsto 14 Turussa,
missä se oli perustettukin. Perustettiin
myös kaikki aselajit kattavia sotaveteraanijärjestöjä, joista yhtä eli omaamme Sastamalan Sotaveteraaneja nyt juhlimme.
Tyrvään Patteriston aseveljet ovat olleet
iäkkäämpiä ja ovat käyneet niin vähiin,
ettei tapaamisia ole enää järjestetty pitkään aikaan. Joku vuosi sitten saatoin nyt
95-vuotiaan Tauno Nisun kanssa ko. patteriston patteristoupseerin metsänhoitaja
Olavi Klemelän viimeiselle matkalle Helsingissä. Ystävystyin Olavin kanssa ollessani teekkaripoikana harjoittelijana hänen
alaisuudessaan yhden kesän. Tykkimiehiä
kun olimme molemmat. Vuosien varrella
hän lähetti minulle tämän tästä postissa
materiaalia patteristonsa taistelutoimista
jatkosodan aikana
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Seppelpartio lähdössä Kirkosta.

Tammisunnuntain
etappi 27.1.2016

Seppeleen laskivat Ulla Yli-Hongisto, Matti Soini ja Pirkko Esko.
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Kahvitilaisuuden yleisöä.

Ohjelmallinen
kahvitilaisuus 3.2.2016

Tilaisuuden runsas kahvipöytä.

Aikapojat esiintyvät kahvitilaisuudessa 3.2.2016
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Markku Esko lukemassa runoja.

Seppelpartio kirkossa.

Talvisodan päättymisen
muistotilaisuus ja yhdistyksen
50-vuotisjuhla 13.3.2016

Teollisuusneuvos
Matti Niemi
puhumassa
50 v juhlassa
13.3.2016

Pirkanmaan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pasi Alho
tuomassa piirin
tervehdyksen.
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Juhlayleisö laulamassa Veteraanin iltahuutoa.

18

Kamarikuoro Scherzo esiintyi 50-vuotisjuhlassa.

Paula Juvela ja tarjoilijat.
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KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2016

Seppelpartiot.

Seppeleen lasku Kotirintamapatsaalle.
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Kuvassa Lauri Koski ja Jari
Andersson jakamassa Tasavallan Presidentin myöntämiä
SVR M1 mitaleja veteraaneille.

Toimitusjohtaja Ville Laine piti juhlapuheen.
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KUNTOUTUSMATKA PÄRNUUN 6.-11.6.2016

Lähtötunnelmia bussissa.

Aamu-uinti klo 6.30 aamuvirkuille.

22

Suolahuoneen tunnelmaa.

Hieronta
alkamassa.

Suolasaunassa.

Perjantain iltatilaisuudessa laulettiin Veteraanien iltahuuto.
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KUNTOUTUSMATKA PÄRNUUN 6.-11.6.2016

Inkerin suomalaisten
Mummokuoro laulamassa...

...Sastamalan kvartetti
vastasi laulullaan.

Aterian jälkitunnelmia, mukavaa jutustelua. Kuvassa näkyvä sininen viiva on tulvan vesiraja.
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KESÄTAPAHTUMA 18.6.2016

Kesäjuhlassa ansioristillä palkitut Seija Ojansivu ja Leena Toivonen.

Risto Tuori puhumassa edunvalvonnasta.

Rintamanaisten seppeleen
Mirja Torran arkulle laskivat vääpeli Markku Lindroos ja rouva Paula Hoikka.
Sastamalan Reserviupseerit
ry:n kukkatervehdyksen arkulle toivat Aapo Nurmi ja
Jaakko Lampimäki.
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Piirikokouksen yleisöä.

PIIRIKOKOUS ELOKUUSSA 2016

Kokouksessa ansioristein palkitut.
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Matti Niemen juhlapuhe Sastamalan
Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlassa
Jatkoa sivulta 14
Kev.Psto 14:n joukot ovat nuorempia ja
pitävät asevelijuhlia joka vuosi, vuoroin
Turussa ja Vammalassa. Senkin toiminta on jo aikalailla seuraavan sukupolven
varassa. Vammalan kokoukset pidetään
meillä kotona. Osallistujat ovat veteraanien lisäksi leskiä, poikia ja tyttäriä.
Saapas nähdä, paljonko joukkoa Turusta
tulee kesällä Vammalaan. Sieltä on tulossa eilisen puhelinkeskustelun perusteella
ainakin pston 98-vuotias adjutantti Esko
Penttinen, joka on ollut ystäväni vuosikymmenet. Ehdimme keskustella sotien
mielettömyydestä. Vuosisadat on rajoja siirrelty eikä ne ole paljon miksikään
muuttuneet. Korvaamattomia kulttuuriaarteita on tuhottu. ja kymmeniä miljoonia ihmishenkiä on menetetty. Meidän on
myös kiittäminen aktiivisia naisjärjestöjämme.
Sastamalan Sotaveteraanit tekee positiivisen poikkeuksen sotaveteraanijärjestöissä, jotka ovat joillakin paikkakunnilla
jo loppuneet. Suuri kiitos ja kunnia lankeaa puh. joht. Lauri Koskelle, osin myös
aktiiviselle hallitukselle ja aikaisemmille hallintoelimille. Veteraanijäseniä on
meillä enää vajaa sata, mutta kannattajajäseniä hulppeat 600- 700, mikä hakee
vertaistaan koko isänmaassa.
Ministeri Häkämies totesi Suomen ongelmista: Venäjä, Venäjä ja Venäjä.
Aamulehdessä 27. marraskuuta 2015
on haastateltu Jevgeni Kiseljovia, joka
ennen Putinin mediapuhdistuksia oli Venäjän television vaikutusvaltaisin mies.
Hän johti rohkeaa NTV-kanavaa. Toimittajalla oli viesti suomalaisille: Liittykää

Natoon, älkää luottako Venäjään. Muistelkaa nykyistä useammin talvisotaa ja
sitä, miten Venäjä hyökkäsi kimppuunne.
Luojan kiitos, että saitte itsenäisyytenne.
Kari Huoviala samoin Aamulehdessä:
Mitähän se mörkö tahtoo. Taas meillä on
naapurina monityydyttämätön suurvalta,
jonka päämääriä joudumme huolestuneina arvailemaan. Matti Vanhanen kirjassaan ”Ulkopolitiikkaa” kyselee usein:
Mitä naapuri oikein meinaa? Ruotsalaiskomentaja arvioi maastaan: Voimme
olla jo muutamassa vuodessa sodassa.
Ei ihme, että turvattomuuden tunne on
lisääntynyt suuremmaksi kuin se on koskaan ollut 1990-luvun jälkeen.
Presidentit Paasikivi ja Koivisto ovat
molemmat tuoneet esille näkemyksensä:
Suurvalta ei koskaan unohda sitä, mitä
sillä on ennen ollut.
Maanpuolustustahtomme on joka tapauksessa lähes ennätyksellisen korkealla.
78 % sanoo, että Suomea on puolustettava aseellisesti, jos maahan hyökätään.
Mutta määrärahoja on lisättävä koulutukseen ja taisteluvälihankintoihin, ettei käy
kuin vuonna 1939.
Olen käsitellyt sodan ajan tapahtumia
Tyrväällä, Vammalassa kovin omakohtaisesti.
Monilla kotikuntamme pojilla on ollut
hyvin samanlaisia kokemuksia. Nuo kokemukset ovat kannustaneet meitä isoina
osallistumaan isänmaallisten järjestöjen
toimintaan ja veteraanisukupolven tukemiseen eri tavoin.
Olen iloinen ja onnellinen, kun tulin nimitetyksi kunniajäseneksi. Sen, mitä olen
tehnyt veteraanisukupolven hyväksi, olen
katsonut velvollisuudekseni. Toivotan
teille kaikille onnea, terveyttä ja pitkää
ikää. Onnea isänmaalle.
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Veteraanipäivän juhla
27.4.2016
Ville Laine
Vammalan seurakuntatalo, Sastamala
Arvoisat veteraanit, lotat,
hyvät juhlavieraat

Yhteistyö puolustusvoimien kanssa jatkui myös seuraavilla vuosikymmenillä.

On suuri ilo ja kunnia puhua teille täällä tänään. Isämaa on minulle tärkeä asia,
ja myös yhtiöllämme on vahva yhteys
maanpuolustukseen.

Olemme erittäin ylpeitä yhtiömme osallistumisesta Suomen itsenäisyyden puolustamiseen. Oli itsestään selvää, että yritys on
mukana yhteisen tavoitteen, maan itsenäisyyden, turvaamisessa. Se oli Suomen etu.

Yli 70 vuotta sitten, 3. marraskuuta
1939 yhtiömme Lojerin eli silloisen Vammalan Konepajan tilanne muuttui merkittävästi. Helsingissä toiminut asevarikko
siirrettiin talvisodan kynnyksellä Vammalan Konepajan tiloihin. Näin maatalouskoneiden ja käsipumppujen valmistus sai
rinnalleen sotatarvikkeiden tuotantoa.
Asevarikon tehtävänä oli aluksi m91kiväärin monteeraus ja m09-konekiväärin
korjaaminen. Myöhemmin valmistettiin
konekiväärin ja pistoolin osia. On myös
laskettu, että asevarikko valmisti suunnilleen puolet viime sotien aikana ammutuista tykinammuksista.
Sotien jälkeen Vammalan Konepaja
osallistui sotakorvausten maksamiseen
tuottamalla erilaisia koneen osia. Myös
yhtiömme valmistamia käsipumppuja
tarvittiin runsaasti jatkosodan jälkeisinä
vuosina. Karjalasta muuttaneille evakoille oli taattava vedensaanti Itä-Suomen ja
Pohjois-Suomen uudisraivaustiloilla.
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Suomen etu on ilmaus, jota on käytetty paljon myös viime aikoina julkisessa
keskustelussa. Henki ei kuitenkaan välttämättä ole sama kuin sodan aikana. Isänmaan etu ei aina ole sama kuin oma etu.
Monelle on vaikeaa luopua saavutetuista
eduista yhteiseksi hyväksi.
Sodan aikana oli selvää, mikä on Suomen etu. Se tarkoitti itsenäisyyden turvaamista. Sen puolesta kaikki tekivät
osansa - taustaan, uskontoon tai poliittiseen kantaan katsomatta. Oma etu väistyi
suuremman tavoitteen tieltä.
Tällä hetkellä elämme toisella tavalla
kriittistä aikaa. Meitä ei uhkaa vieras valtio, mutta talouden ja hyvinvointivaltion
peruspilarit ovat vaarassa.
Suomen valtiontalouden tilanne on
synkkä, ja olemme jäämässä selvästi muun
Euroopan kasvukehityksestä. Valtionvelka
kasvaa huolestuttavasti eikä vienti vedä.

Meidän on pikaisesti ratkaistava, miten
turvaamme taloudellisen kasvun, työpaikat, laadukkaan koulutuksen sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut.
Nämä käsillä olevat isot Suomen talouteen liittyvät kysymykset vaativat pikaista ratkaisua. Siihen tarvitaan yhteishenkeä. Meidän kaikkien on oltava valmiita
tekemään uhrauksia ja luopumaan omista
eduistamme. ”Kaveria ei jätetä” on hyvä
ohje myös tähän päivään.
Me Lojerissa olemme halunneet kantaa
oman osamme Suomen talouden kehittämisessä ja suomalaistuotteiden viennin
kasvattamisessa. Käsipumpuista olemme
siirtyneet sairaala- ja hoitokalusteiden
valmistukseen ja fysioterapialaitteiden
jälleenmyyntiin.
Lähes sata vuotta sitten perustettu yrityksemme työllistää noin 140 henkilöä.
Olemme omalla alallamme merkittävin
kotimainen työllistäjä.
Viennin osuus koko tuotannostamme on
yli 60 prosenttia ja leikkauspöydistä noin
95 prosenttia. Tuotteitamme on käytössä
yli sadassa maassa. Kaukaisimpia kohteita
ovat Chile, Etelä-Afrikka ja Indonesia.

Paras turvamme on uskottava maanpuolustus. Vahva maanpuolustus vaatii
puolestaan taloudellisesti vahvaa kansakuntaa. Ilman laajaa taloudellista hyvinvointia emme voi pitää maanpuolustustamme riittävän hyvällä tasolla.
Uskon myös Suomen puolueettomuuteen. Riippumattomuus ja neutraalius
luovat turvallisuutta, ja se on ollut meille
arvokas asia muun muassa kanssakäymisessä ulkomaalaisten kauppakumppanien
kanssa. Äkkinäisiä ja lyhytjänteisiä päätöksiä tässä tärkeässä asiassa kannattaa välttää.
Tänään 30. kertaa vietettävän Kansallisen veteraanipäivän teema on ”vastavirtaan nousee lohen suku”. Oma tulkintani
teemasta on se, että vastavirtaan nousemisella tarkoitetaan sinnikästä yrittämistä,
huolimatta jopa ylivoimaisilta tuntuvista
vastoinkäymisistä.
Sodan aikana puhuttiin talvisodan hengestä. Myös nyt tarvitaan rauhan aikaan
sovitettua talvisodan henkeä. Toivon, että
teidän vaikean sota-ajan kokeneiden sisu
ja yhteishenki siirtyisivät myös nuoremmille sukupolville.

Myös turvallisuuspoliittinen tilanne on
valitettavasti kiristynyt lähialueillamme.
Koko maailmaa ravistelevat kriisit, muun
muassa sodat ja terrorismi, ulottavat vaikutuksensa myös Suomeen.

Haluan kiittää teitä Suomen edun puolustamisesta silloin, kun siihen oli todellista tarvetta. Kiitos kuuluu myös kotirintaman naisille ja miehille. Olette kaikki
tehneet korvaamattoman arvokasta työtä
isänmaamme hyväksi.

Kuten olemme huomanneet, maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut nopeasti.
Vielä muutamia vuosia sitten olisi ollut
vaikea uskoa, millaisia huolestuttavia ja
jännitteitä lisääviä muutoksia myös lähialueillamme tapahtuu.

Voimme elää kiitollisina itsenäisessä
maassa ja – kaikista nykypäivän kriiseistä
huolimatta – katsoa toiveikkaina tulevaisuuteen. Toivotan teille hyvää kansallista
veteraanipäivää sekä terveyttä ja voimia
tulevaisuuteen.
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PUHE KESÄJUHLASSA 18.6.2016
RISTO TUORI, AIHE: EDUNVALVONTA

Kiitän tilaisuudesta tulla puhumaan tähän
kesäjuhlaanne. Aiheeni saattaa vaikuttaa
liian vakavalta, sillä joudun tässä muistuttamaan ihmiselon ihanuuden loppumisesta sairauteen ja lopulta elämän päättymiseen. Mutta tosiasioita on turha kierrellä,
muistisairaudet ovat lisääntyneet ja sen
myötä siitä kärsivät eivät enää kykene
hoitamaan itse taloudellisia asioitaan.
Puhelinmyyjistä alkaen löytyy ihmisiä,
jotka houkuttelevat muistisairaan tuhlaamaan varojaan tarpeettomiin ostoksiin
törkeämmistä hyväksikäytön muodoista
puhumattakaan.
Holhoustoimen keskeisenä periaatteena pitäisi olla päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Näin ei kuitenkaan aina ole. Virallisessa
edunvalvonnassa olevien varojen käyttö on tarkassa maistraatin valvonnassa,
mistä seuraa se, että päämiehelle annetaan käyttövaroja vain tipotellen vähän
kerrallaan. Aina ei edes anomalla anoten
saa, mitä haluaisi. Mihinkään ylellisyyshankintoihin ei varoja saa käyttää ja jos
niin tekee, saattaa maistraatti tilintarkastuksessa siitä huomauttaa. Onpa edunvalvoja jopa velvoitettu maksamaan
tällaiset kustannukset takaisin päämiehelleen.
Edunvalvontavaltuutuksella
voidaan antaa edunvalvontavaltuutetulle
vapaammat kädet käyttää päämiehen varoja myös sellaisiin hyvinvointipalveluihin tai ylellisyysmenoihin, joihin virallisen edunvalvojan valtuudet eivät riitä.
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Edunvalvontavaltuutuksella voidaan
myös etukäteen määritellä, kuka tulee
aikanaan asioita hoitamaan, jos ei niistä
enää itse selviä. Tutulle henkilölle voi antaa helposti tarkempia toimiohjeita omien
toiveiden toteuttamisesta.
Edunvalvontavaltuutuksella helpotetaan myös valtion ja kuntien toimintaa.

Väestön ikääntyminen ja keskittyminen etenkin pääkaupunkiseudulle on
merkinnyt, että maistraattien ja niiden
määräämien edunvalvojien työmäärä on
lisääntynyt. Näin on käynyt erityisesti
pääkaupunkiseudulla, jossa muutenkin
on ollut hankalaa löytää sopivia henkilöitä edunvalvojiksi.
Virallinen edunvalvonta ei ole ilmaista. Päämiehen varoista maksetaan palkkiota sekä edunvalvojalle että maistraatille. Edunvalvojan peruspalkkio on 440
euroa, minkä lisäksi hän voi periä 2 %
päämiehen vuosituloista. Lisäpalkkiota
saa esimerkiksi maistraatin lupaa edellyttävistä toimenpiteistä. Edunvalvontavaltuutetuksi nimetään usein henkilö,
jolle palkkio ei ole tärkein asia. Toki
valtuutuksessa voidaan määrätä palkkiota maksettavaksi samojen perusteiden
mukaan kuin viralliselle edunvalvojalle
palkkiota maksetaan.
Maistraatti perii edunvalvojan vuositilin tarkastuksesta palkkion, joka määräytyy päämiehen tilikauden lopussa
olevien bruttovarojen mukaan edellyttäen, että päämiehen nettotulot, rahana
annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat enemmän kuin 8029 euroa
vuodessa
Bruttovarat:
0 - 34 000 e 51 e/tilintarkastus
34 001 - 67 000 e 95 e/tilintarkastus
67 001 - 135 000 e 143 e/tilintarkastus
135 001 - 336 000 e 235 e/tilintarkastus
336 001 - 840 000 e 347 e/tilintarkastus
840 001 e - 445 e/tilintarkastus

Edunvalvontavaltakirjan
suhde testamenttiin ja
hoitotahtoon
Testamentti, hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus ovat kolme erillistä asiakirjaa.
Testamentilla määrätään omaisuudesta
kuoleman varalta. Hoitotahdossa puolestaan on kyse asiakirjasta, jolla henkilö
antaa ohjeita sen tilanteen varalle, että
lääkärit joutuvat tekemään hänen hoitoaan koskevia päätöksiä silloin kun henkilö itse ei voi lausua niistä mielipidettään.
Edunvalvontavaltuutus puolestaan rinnastuu pitkälti tavalliseen edunvalvontaan, sillä erotuksella, että edunvalvontavaltuutuksessa edustaminen perustuu
henkilön omaan tahtoon.
Edunvalvontavaltuutetun tulee suostua tehtävään. suostumuksen valtuuttajan puolesta ottaa huomioon valtuuttajan antama hoitotahto. Sinänsä siis
olemassa olevasta hoitotahdosta voisi
periaatteessa mainita edunvalvontavaltakirjassa. Hoitotahtojen osalta on joskus
pidetty ongelmallisena sitä, ettei niitä
merkitä mihinkään rekisteriin. Periaatteessa edunvalvontavaltakirjaan tehty
maininta hoitotahdosta saattaisi tiedon
sen olemassaolosta maistraatin rekisteriin, mutta varsinaisesti hoitotahdon rekisteröinnin ongelmaa tämä ei ratkaise.
Edunvalvontavaltakirja rekisteröidään
ainoastaan, jos se sisältää henkilön taloudellisia asioita koskevia määräyksiä.
Ei siis lainkaan silloin, jos siinä olisi
esimerkiksi pelkkä viittaus hoitotahtoon.
Hoitotahdon sisältö itsessään ei tulisi
tällöin rekisteriin.
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Edunvalvontavaltuutuksen yhteydessä
valtuuttaja voi antaa niin sanottuja toimiohjeita valtuutetulle. Näitä ohjeita ei
kannata aina ottaa itse valtuutukseen,
vaan ne voidaan antaa erillisellä asiakirjalla. Tällainen toimiohje saattaa sisältää
vaikkapa hoitotahdon tapaan määräyksiä
siitä, saako esimerkiksi hoidossa käyttää
keinotekoisesti elintoimintaa ylläpitäviä
hoitomuotoja. Ohjeena voidaan antaa
myös toivomuksia siitä, miten asuminen
ja muut elinolot pitäisi järjestää

Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi
järjestää itse etukäteen asioidensa hoidon
sen varalta, että hän tulee myöhemmin
kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan
esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Valtuutuksen laatiminen
Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan
asioitaan. Valtuutettu voi kieltäytyä tehtävästä, joten on tärkeätä etukäteen varmistaa hänen suostumuksensa tehtävään.
Siltä varalta, että valtuutettu ei aikanaan
muusta syystä pysty tehtävää hoitamaan,
on syytä nimetä yksi tai useampia varavaltuutettuja. Valtuutetun tilapäisen estymisen vuoksi on hyvä määrätä myös
edunvalvontavaltuutetun sijaiseksi muu
kuin sukulainen.
Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat,
jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa
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valtuutetun yleisesti huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista
asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Jos valtuutetulle annetaan oikeus luovuttaa valtuuttajan omaisuutta,
on luovutuksen ehdot syytä määritellä
tarkemmin.

Valtuutuksen
vahvistaminen
Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista
voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai
toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.
Valtuutetun tulee tehtäväänsä ryhtyessään antaa maistraatille luettelo niistä
valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

Valtuutetun palkkio
ja valvonta
Edunvalvontavaltuutuksessa
voidaan
määrätä, miten valtuutetun palkkio määräytyy ja miten hänen toimintaansa valvotaan. Määräyksen puuttuessa maistraatti voi määrätä palkkion tai pyytää
valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioitten hoitamisesta. Maistraatti perii hinnastonsa mukaiset korvaukset kaikista
toimenpiteistään.

Sylvään koulun kirjoituskilpailu
”Sotaveteraanien perintö”
1/2016
Kirjoituksia yht 34, joista Sastamalan Sotaveteraanit ry lunasti 6 kpl.
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Sotaveteraanien perintö
He heittäytyivät juoksuhaudan varvikkoiseen maahan konekiväärien rytkeessä.
Joku onneton on paniikissa unohtanut ohjeet ja nostaa päänsä katsoakseen, missä
ryssänpoika majailee. Kuula tulee suoraan
otsaan ja kaveri lyyhistyy maahan. Parin
päivän päästä, kun tilanne on rauhoittunut
ja tuli laantunut, tullaan miestä hakemaan
kotirintamalle lähetettäväksi. Vaimo ja
viisi lasta saavat iloisesti hymyilevän,
uniformuun pukeutuneen miehen sijasta
puisen arkun ja osanottokirjeen.
Ja tämän jälkeen kehtaa joku sanoa linnanjuhlissa 2014 suoraan kameralle, ettei
itsenäisyyspäivä nyt ole varsinainen lempijuhlapäivä. Nykyisellä presidentillämme on arvot kohdallaan, kun hän tajuaa
veteraanien olevan juurikin se juttu, miksi itsenäisyyspäivä vietetään. Heitä onkin
kutsuttu melkoinen määrä viimeisimpiin
linnanjuhliin. Vaikka vasta kolme sukupolvea sitten oli sota, tuntuu välillä, että
nykyajan nuoret eivät oikein tajua, miksi
emme juuri nyt puhu koulussa pelkkää
venäjää. Vaikka kyllä hyvin monien itsenäisyyspäiväperinteisiin kuuluu Tuntemattoman sotilaan sekä linnanjuhlien
katsominen ja sauna.
Sisällissodan runtelemat punaisten ja
valkoisten välit parantuivat entisestään,
kun oli yhteinen vihollinen, jota vastaan
piti taistella. Joten tietyssä mielessä sodasta oli hyötyäkin. Kovin usein ihmiset

34

eivät muista kotirintaman suurta apua
ja hyötyä. Sota paransi naisten asemaa
työelämässä, kun heidän piti tehdä kaikki karjanhoidosta tehdas- ja kirvesmiehentöihin. Monen heistä olikin varmasti
hyvin hankala palata takaisin kodin ja
lasten hoidon pariin, kun oli esimakua
senkaltaisesta työstä saanut. Sodan ajan
lapsien piti aikuistua varhain, sillä työtä
riitti kaikille kynnelle kykeneville. Sota
muutti miehen mieltä siinä määrin, että
kasvatuskin saattoi muuttua ankarampaan
päin. Näitä malleja lapsi sitten vei eteenpäin taas omiin lapsiinsa. Oma isoisoisäni
oli sodassa ja häneen sekä pappaani tämä
teoria toimii. Isälläni tulee suvivirrestä
vieläkin lähinnä työ mieleen. Sillä välin,
kun muut lapset söivät jäätelöä todistustensa kansa ja juhlivat kesälomaa, työnsi
isä oman isänsä sahalla tukkeja raamiin.
Pääsin jokunen vuosi sitten näyttelemään Karjalan evakoista kertovaan näytelmään. Kun pääsimme kohtaukseen,
jossa kerrottiin perheen pojan kuolleen
sodassa, katsoin vieressäni seisovia aikuisia, jotka itkivät oikeasti, katsoin yleisön veteraanipukuisia vanhuksia, jotka
liikutuksen vallassa seurasivat herpaantumattomana näytelmää ja tajusin, kuinka
suuren uhrauksen ovat he meille tehneet.
Suuri kiitos siitä heille.
Pepita Mäki-Soini 8E
Sylvään koulu

Sotaveteraanien perintö
Hei olen Juha Toivo ja asun Karjalassa.
Omistan maatilan, ja minulla on nelihenkinen perhe. Eräänä päivänä minut haettiin
rintamalle. Hyvästelin perheeni ja lähdin.
Taistelin ympäri Suomea. Arvoltani olin sotamies, ja aseenani minulla oli
Pystykorva-pulttilukkokivääri.
Viimeiseksi taistelukseni osoittautui
Kannaksen suurhyökkäys vuonna 1944.
Siitä muistan vain sen, kuinka venäläisiä
alkoi tulla. Latasin kiireesti patruunakammallisen 7.62x54R-luoteja Pystykorvaan
ja aloin ampumaan.
Hetken kuluttua näin kauhukseni T34
ja Kv1-vaunuja lähestyvän, mutta sitten
me saimme Panzerfaust-sinkoja, joita
kutsuimme panssarinyrkeiksi.
Lopuksi muistan kuinka haavoituin.
Minua ampui käteen eräs venäläinen so-

tilas kuopasta joka oli tullut kun venäläiset pommittivat linjojamme. Enempää en
muista mutta olo on silti katkera häviön
takia.
Nyt vanhainkodissa juttelemme sodasta
Tapion kanssa. Tapio oli taistelussa mukana. Hän käytti Lahti-Saloranta-pikakivääriä. Juttelemme myös Simo Häyhästä, koska hänhän tappoi yli viisisataa venäläistä.
Kun mietin, mitä olen maailmaan jättänyt, niin mieleen tulee se, että ainakin itsenäisen Suomen. Joskus minä muistelen
niitä tarinoita, joita toisista sotilaista olen
kuullut ja kerron niitä lapsenlapsille.
Viljo Junnila 8E
Sylvään koulu
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Sotiemme veteraanit
Isäni pappa Frans syntyi vuonna 1906 ja
menehtyi 1976 sodasta saamaansa keuhkotautiin. Frans ehti elämänsä aikana
olla sisällissodassa, talvisodassa ja jatkosodassa.
Talvisodassa hän oli konekiväärikomppaniassa ja jatkosodassa ikänsä takia hevosmiehenä vetämässä tykkiä, muonakuljetuksissa ja ammuskuljetuksissa. Hän
kuljetti myös kaatuneita miehiä rintamalta.
Pappani näytti minulle kirjettä, jossa
Fransi kirjoitti: ”Terveisiä rintamalta. En
ole eläessäni pelännyt niin paljoa kuin tänään pelkäsin. Kaverini sanoi minulle että

’kuuletko sinäkin tuon’. Ohuet puut olivat
alkaneet katkeilla kun metsiköstä oli ryöminyt puna-armeijan ’sotka’. Enhän minä
ennen mitään tankkia ole nähnytkään.
Vaunu saatiin tuhottua räjähteen avulla.”
Kirjeen nähtyäni ymmärsin yhä paremmin, miksi sodasta ei puhuta.
Kiitos sotaveteraanit, jotka puolustitte
isänmaata kunnialla ajasta, säätilasta ja
paikasta välittämättä. Ilman teitä ei olisi
lipun väri sinivalkoinen.
Ville Seppä 8A
Sylvään koulu

Elämän ja kuoleman taistelu
Kun minulta kysytään, mitä tulee mieleen
sanasta sotaveteraani, ensimmäisenä tulevat mieleen vanhat papat, jotka olivat
sodassa kauan sitten. Mutta kun alan oikeasti miettimään sanaa sotaveteraani, se
tarkoittaa, että nuoret pojat ovat lähteneet
rintamalle puolustamaan maatamme. Jotkut lähtivät ilman opetusta, tärkeimmät
asiat kerrottiin vasta paikan päällä. Oli
pimeää ja ei ollut ruokaa ja joutui pelkäämään melkein koko ajan.
Olisi vaikea kuvitella tilannetta, jolloin
ihmisiä kuolee koko ajan ympärillä. Ai36

noat asiat, jotka sinua ympäröivät, ovat
veri, ruumiit ja räjähdykset. Mutta ei saa
perääntyä. Taistelua on jatkettava.
Olen todella kiitollinen niille vanhoille
miehille, jotka kaikesta huolimatta urheasti taistelivat rinta rinnan muiden kanssa
oman kotimaan puolesta ja tuodakseen
seuraavalle sukupolvelle rauhan sekä turvan. Kiitos todella paljon siitä.
Ebba Heiskala 8D
Sylvään koulu

Sotaveteraanien merkitys
Mitä sotaveteraanit merkitsevät meille?
Mitä meillä ei olisi ilman heitä?
Ilman heitä ei olisi välttämättä meitä.
Ilman heitä ei olisi itsenäistä Suomea
vaan Suomen paikalla olisi Neuvostoliitto. Ilman heitä Suomen kulttuuria ei olisi.
Mitä he sitten ovat tehneet?
He ovat uhranneet elämänsä suojellakseen, eivät itseään vaan Suomea, perheitään, vapautta ja oikeutta. He taistelivat
vaikeina aikoina, vaikka tilanne näytti
toivottomalta. He selvisivät, vaikkeivät
tappiotta.
Miten he selvisivät valtavaa ylivoimaa
vastaan?
Yleisesti tiedossa on, että suomalaiset
olivat hyviä ampujia ja hiihtäjiä. Kolmas,
ehkä tärkein, on suomalaisten ainutlaatuinen sisu. Sillä mentiin vaikka läpi harmaan kiven.

Mitä sotaveteraanit ovat meille nykyään?
He ovat meille todisteita Suomen kiehtovasta historiasta. Minusta historian tunnin olisivat tylsiä ilman Suomen historiaa
talvi- ja jatkosodan ajalta. Sotaveteraaneilta jäi muutakin kuin itsenäinen Suomi. Heiltä jäi jännittäviä tarinoita, tunteita
herättäviä lauluja ja periytynyt sisu.
Keitä sotaveteraanit ovat?
He ovat vuosina 1939 - 1945 taistelleita suomalaisia miehiä sekä naisia, jotka
puolustivat maatamme. He ovat esimerkillisiä suomalaisia. Heitä kunnioittavat
kaikki, jotka tajuavat heidän panoksensa
Suomen hyväksi. Jokaisen, jonka suvussa
on sotaveteraani, tulisi olla ylpeä siitä.
Elmeri Laaja 8A
Sylvään koulu
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En voi kuvitellakaan,
miltä tuntui olla vartiossa
armoilla pakkasten,
tai seisoa tykistötulessa
seassa lumihiutaleiden
ja hytistä
ase kädessä kinoksessa,
vaipassa valkoisessa.
En voi ymmärtää,
mistä ammensitte
rohkeutta
tähän taisteluun tärkeään,
joka takasi itsenäisyyden
Suomen maalle,
kauneimmalle kotimaalle.
Voin vain kunnioittaa teitä,
rohkeuden sotureita,
nostaa hattua
ja kumartaa,
sillä tiedän, että tämä on
minullekin isänmaa.
Karoliina Iso-Ropo 8D
Sylvään koulu

Lauri Koski, Mirja Miilunpalo ja Sylvään koulun kirjoituskilpailuun osallistuneita oppilaita.
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Tyrvään sairaanhoitopalvelu
Y-tunnus 2719330-8

Marko Säämänen, sairaanhoitaja
Kotisairaanhoito ja -palvelu
• sairaanhoitajan tekemät mittaukset
• lääkkeiden jako/anto esim. injektiot
• ompeleiden poistot
• asiointiapu kauppaan/apteekkiin
• saattoapu lääkärin vastaanotolle
• omaishoitajan lomitus
• sairaalasta kotiutumisessa avustaminen
• muut kotihoidon palvelut, sovittaessa tarpeiden mukaan
Sairaanhoidon normaalihinta 35 e/tunti, kotipalvelu ja
muu apu 27,5 e/tunti.
Alennettu hinta Sastamalan Sotaveteraanit ry:n jäsenille:
sairaanhoito 30 e/tunti, kotipalvelu ja muu apu 25 e/tunti.
Puhelin:
040 740 1400
sähköposti: info@sairaanhoitopalvelu.fi

Autotalli myydään
Yhdistyksemme omistaa lämpimän autotallin Vammalan keskustassa Tohtorinmäen kiinteistössä Marttilankatu 8. Tämä on hankittu aikoinaan paperinkeräyksen autoja varten. Myydään nyt tarpeettomana ja halukkaat ostajat voivat tehdä
kirjallisen ostotarjouksen 15.01.2017 mennessä. läh. 050-3568355 Koski.
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Tampereen Kirjanpitotoimisto on toiminut pirkanmaalaisten yritysten
luotettavana kumppanina jo lähes 60 vuotta. Tutustu tarkemmin palveluihimme
ja ota yhteyttä. Olemme valmiita pitkään suhteeseen.
www.tampereenkirjanpitotoimisto.fi
Tampereen toimipiste
Puh. (03) 254 2200
Faksi (03) 254 2255
Häkiläpolku 3 A,
33100 TAMPERE

Kangasalan toimipiste
Puh. (03) 254 2200
Ainontie 8 B,
36200 Kangasala

Kotimaiset hoitosängyt

Ota yhteys
Ville Kunttuun 010-8306722
(ville.kunttu@lojer.com)
ja sovi esittely.
Lojer OY, Putajantie 42, Sastamala. www.lojer.com
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